
V prípade SAMOPLATCU a odberu bukálnej sliznice nie je potrebná pečiatka a podpis lekára. Spôsob doručenia: Osobne

Poštou

1.  Potvrdzujem, že priložená vzorka bukálneho steru/periférnej krvi (nehodiace sa preškrtnite) na analýzu DNA je moja 
 vlastná. (za neplnoletú osobu do 18 rokov objednávku a informovaný súhlas podpisuje jej zákonný zástupca)

2.  Beriem na vedomie cenu vyžiadaného testu/testov, ktorá bola stanovená v zmysle platného cenníka OÚSA.

3.  Beriem na vedomie, že testovanie bude vykonané a výsledky doručené až po zrealizovaní úhrady 
 (max. do 15 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet príjemcu).

4.  Zaväzujem sa zaplatiť vyššie uvedenú sumu do 7 dní odo dňa podpísania záväznej objednávky na číslo účtu v hlavičke  
 objednávky.

5.  Spôsob doručenia výsledkov, správy a daňového dokladu (zakrúžkujte):

                               A. poštou na vyššie uvedenú adresu                                B. prevezmem si ich osobne

V                                                           dňa  

VYHLÁSENIA OBJEDNÁVATEĽA:

130 €

 50 €

62006a

62007

Genetická predispozícia na GLUTÉNOVÚ INTOLERANCIU a prevencia celiakie

Celková suma

Konzultácia 30 min.  (môže byť objednaná aj dodatočne po DNA teste a výsledkoch)

Podpis objednávateľa

ÚDAJE PRE PLATBU:

A.) v hotovosti/platobnou kartou v registračnej pokladni (blok Z – 1. posch., Z113, recepcia bloku P, v bloku A – RTG okienko prízemie)

B.) bankovým prevodom na číslo účtu: 0170348026/0900, IBAN: SK96 0900 0000 0001 7034 8026, SWIFT: GIBASKBX, 
      var. symbol: rodné číslo bez lomítka, špec. symbol: 50620101

Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava  ●  www.ousa.sk/genetika
Tel. č.: 02/3224 8585, 8574, 8573 
E-mail: tomas.slamka@ousa.sk, ludmila.vavrova@ousa.sk, regina.behulova@ousa.sk

ODBER A TRANSPORT MATERIÁLU
Typ tkaniva Odber Skúmavka Skladovanie Transport

Periférna krv 2-5 ml periférnej krvi Vacutainer s EDTA (ružový vrchnák, 
ako na krvný obraz)

Izbová teplota, 
chladnička – 24 hod., 
Mraznička – dlhodobo

Izbová teplota – poštou, ihneď, 
Ak zmrazená – mraznička

Bukálny ster Postupujte podľa priložených pokynov Odberová skúmavka so strerilným 
tampónom, bez média Izbová teplota Poštou, osobne

ŽIADANKA NA LABORATÓRNE VYŠETRENIA

Oddelenie lekárskej genetiky

NUTRIČNOGENETICKÉ DNA TESTY – GLUTÉN

                                                                   OBJEDNÁVAM TEST (označte krížikom) CENAKóD

 €

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava

www.ousa.sk

Rodné číslo:

Kód PZS odosielajúceho lekára:

Kód odosielajúceho lekára:

Kód PZS odporúčajúceho lekára:

Kód odporúčajúceho lekára:

Poznámka lekára:

Č. pacienta/ID hospitalizačného prípadu:

Priezvisko:

Meno:

Kód ZP: EÚ poistenec:

Základná diagnóza:

Dátum príjmu:

Dátum odberu: Čas odberu:

Čas príjmu:

Iné diagnózy:

Poznámka: EÚ poistenci priložiť kópiu preukazu poistenca.

Samoplatca:

Kód krajiny EÚ:

Tel. číslo: *
Muž: Žena: Email: * IČO: DIČ:

Pečiatka a podpis lekára:

Tel. číslo/Email: *

Adresa fakturácie:

/ /

Dátum vystavenia žiadanky: * Nepovinný údaj

L/GE-5



Poučenie a písomný informovaný 
súhlas pacienta – Nutrigenetika 

podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

1.  Meno, priezvisko a dátum narodenia testovanej osoby: *

 Testovaná osoba, resp. jej zákonný zástupca, je povinný(á) si pred vykonaním testu prečítať nižšie uvedené informácie a svojím podpisom 
potvrdiť, že informáciám porozumel(a). Následne sa klient rozhodne, či dáva súhlas k testovaniu/archivácii svojho genetického materiálu  
v rozsahu vymedzenom v priloženej objednávke, ktorý je nasledovný:

Názov testu Základná informácia o teste

Test na genetickú predispozíciu gluténovej intolerancie Test je zameraný na určenie HLA-DQA1/DQB1 genotypu

 Povaha testu: Povaha testu nie je diagnostická. Test nie je zameraný na potvrdenie prítomnosti ochorenia (diagnózy), alebo určenie 
spôsobu liečby ochorenia. Test určuje, aká je genetická predispozícia (genetický predpoklad) ku vzniku určitých geneticky podmienených 
rizikových faktorov súvisiacich s niektorými zdravotnými ťažkosťami alebo chronickými ochoreniami. Povaha testu je výlučne štatisticko-
prediktívna (predpovedná). Test nenahrádza štandardné lekárske vyšetrenia a postupy pri určovaní diagnózy a liečby.
 Zmysel testovania: Zmyslom testovania je poskytnúť testovanej osobe informáciu o jej genetickej výbave (genotype) v rozsahu vymedzenom 
podľa typu testu, s cieľom podporiť zdravie pomocou personalizovanej výživy, zohľadňujúcej genotyp (genetické danosti) testovanej osoby. 
Personalizovaná úprava stravovania zostavená na základe výsledkov genetickej analýzy redukuje riziko vzniku chronických ochorení a pomáha 
dosiahnuť optimálne zdravie. Odporúčania je vhodné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 Priebeh testovania: Test zahŕňa odber vzorky na analýzu (testovaný si robí bukálny ster sám, podľa priložených pokynov alebo lekár 
odoberie vzorku krvi v ambulancii), izoláciu genetického materiálu (DNA), molekulovú analýzu špecifických markerov (polymorfizmov) 
vymedzených podľa typu testu a výsledkovú správu s klinicko-genetickou interpretáciou a odporúčaniami.
 Limitácie testu a intepretácií: Kvalita a kvantita izolovanej DNA potrebnej na analýzu je limitovaná správnosťou odberu vzorky (odber 
je možné opakovať raz). Presnosť testu sa pohybuje v škále 97-100 %. Interpretácia výsledkov testu je limitovaná počtom analyzovaných 
genetických markerov a úrovňou aktuálnych vedeckých poznatkov. Tieto vykazujú komplexný charakter, neustále sa dopĺňajú a upresňujú  
a nemusia nevyhnutne predstavovať presný obraz zdravotných podmienok testovanej osoby. Benefit odporúčaní je limitovaný ich dodržiavaním 
testovanou osobou a inými faktormi, ktorých pôsobenie je nad rámec testovania.
 Uskladnenie DNA testovaného: So súhlasom testovanej osoby je možné uskladniť jeho(jej) vzorku genetického materiálu (DNA)  
na bezpečnom mieste, pre prípad možnosti ďalších testov objednaných testovanou osobou v budúcnosti, ako aj ďalšie genetické analýzy,  
ktoré môžu poslúžiť skúmaniu zdravotných rizík slovenskej populácie. Inak bude vzorka DNA likvidovaná.
 Bezpečnosť testovania: Testovanie je bezbolestné a neexistujú žiadne zdravotné, ani iné riziko vyplývajúce z genetického testovania.  
Pri tvorbe personalizovaných odporúčaní v prípade testu na genetickú predispozíciu gluténovej intolerancie je dôležité uviesť informáciu,  
či testovaná osoba je alebo nie je v diagnostickom vyšetrovaní na celiakiu.
 Ochrana súkromia: Pre zachovanie diskrétnosti je testovaná vzorka anonymizovaná priradením číselného kódu, informácie o vykonaných 
testoch sa nesprístupňujú tretím osobám, ak testovaná osoba neurčí inak, a výsledky testu sa neoznamujú telefonicky. Ochrana osobných 
údajov testovanej osoby sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení a zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) som poučený(á) o povahe, dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, 
ktorá mi má byť poskytnutá, aj o následkoch a rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou. Poučenie mi bolo poskytnuté 
zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. Porozumel(a) som poskytnutým 
informáciám, mal(a) som príležitosť klásť otázky a dostať uspokojivé odpovede, a potvrdzujem, že všetky poskytnuté informácie sú podľa 
môjho najlepšieho vedomia pravdivé.

 Svojím podpisom potvrdzujem, že s testom   súhlasím   –   nesúhlasím*.

 Svojím podpisom potvrdzujem, že   súhlasím   –   nesúhlasím*,   aby vzorka mojej DNA bola uschovaná pre prípad ďalších analýz.

 Svojím podpisom potvrdzujem, že aktuálne    som   –   nie som*    v diagnostickom vyšetrovaní celiakie (uviesť v prípade testu na genetickú  
 predispozíciu gluténovej intolerancie).

*nehodiace sa preškrtnúť

V                                            , dňa                                   čas 
 

                                                                          
podpis a odtlačok pečiatky lekára     podpis osoby, ktorej sa poskytuje
  zdravotná starostlivosť
  (príp. jej zákonného zástupcu)

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 
Heydukova 10, 812 50 Bratislava

www.ousa.sk

Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava  ●  www.ousa.sk/genetika
Tel. č.: 02/3224 8585, 8574, 8573 
E-mail: tomas.slamka@ousa.sk, ludmila.vavrova@ousa.sk, regina.behulova@ousa.sk
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